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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ  TÀI   NGUYÊN  VÀ  MÔI  TRƯỜNG 
 

Số:                   / STNMT-VP 

V/v: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Bắc Kạn, ngày      tháng 02 năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Căn cứ Văn bản số 124/SKHĐT-ĐKKD ngày 31/01/2019 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc xem xét, trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với các doanh 

nghiệp và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2018, trong đó đề nghị 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý 3 mục II; ý 2 mục III; ý 2 mục IV; mục VII; 

ý 1 mục VIII; ý 1, 2 mục IX. Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời 

các kiến nghị như sau:  

1. Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn 

Kiến nghị: Công tác quy hoạch chưa được đồng bộ, năm 2016 Công ty đã 

được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng, 

khách sạn Sơn Nữ (Hương Rừng), địa điểm tại tổ 1A, phường Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn. Tuy nhiên, UBND tỉnh lại cấp quyết định chủ trương đầu tư cho dự 

án trại lợn gần khu vực thực hiện dự án của Công ty.  

Trả lời: 

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần của Công ty 

TNHH Nam Huế đã được UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 05/10/2016. Căn cứ vào Quyết định chủ trương 

đầu tư và quy định tại QCVN 01-14:2010/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án tại Quyết định số 2036/QĐ-

UBND ngày 09/12/2016, trong đó, khoảng cách an toàn từ Dự án đầu tư xây dựng 

trang trại nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần đến Dự án đầu tư xây dựng 

nhà hàng, khách sạn Sơn Nữ (Hương Rừng) cùng có địa chỉ tại tổ 1A, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc Kạn đảm bảo đạt quy chuẩn. 

Ngày 31/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trang trại nuôi 

lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần, trong đó điều chỉnh giảm quy mô dự án xây 

dựng chuồng trại từ 16.080m
2
 xuống 7.600m

2
; quy mô sản xuất từ 1.200 lợn nái, 

6.000 lợn thịt xuống 600 lợn nái, 2.000 lợn thịt; điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 

103.270.600.000đ xuống còn 47.758.316.000đ nên sẽ giảm nguy cơ ảnh hưởng của 

dự án đến môi trường xung quanh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

229/STNMT-MT ngày 18/02/2019 hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Nam Huế 

thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu 

tư số 209/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 (Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 
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Văn bản số 278/STNMT-MT ngày 22/02/2019 trả lời Công ty TNHH Thái Sơn Bắc 

Kạn biết). 

2. Công ty TNHH MTV khoáng sản và Thương mại Đồng Nam 

Kiến nghị: Tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính Phủ, quy định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (trừ hộ 

kinh doanh) phải lắp đặt trạm cân tại các vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi 

khu vực khai thác. Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác đá vôi 

bằng phương pháp lộ thiên là vật liệu xây dựng thông thường, nên việc lắp đặt 

trạm cân là không phù hợp. Công ty chỉ xuất, bán ra theo khối lượng thực tế mà 

các đơn vị, tổ chức cá nhân đến mua tại Công ty. 

Trả lời: 

Theo khoản 2 Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của 

Chính Phủ: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (trừ hộ kinh doanh) phải lắp đặt 

trạm cân tại các vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác.  

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn các mỏ khoáng sản làm VLXD thông 

thường đều là các mỏ nhỏ, sản lượng khai thác chỉ đạt 10.000 đến 20.000 m
3
/năm, 

diện tích mặt bằng sân công nghiệp không lớn nên khó bố trí vị trí lắp đặt trạm cân. 

Mặt khác, Bắc Kạn là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, đầu tư cho XDCB không 

nhiều nên các Doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD gặp nhiều 

khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, dẫn đến hoạt động kém hiệu quả, 

một số mỏ thường xuyên dừng hoạt động. Trong khi đó, chi phí đầu tư lắp đặt trặm 

cân lớn nên việc lắp đặt trạm cân gặp nhiều khó khăn.  

Trước thực trạng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản  kiến nghị 

UBND tỉnh xem xét báo cáo và đề nghị Chính phủ điều chỉnh Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016, cho phép các mỏ khoáng sản làm VLXDTT 

dưới 100.000 m
3
/năm không phải lắp đặt trạm cân. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ 

chưa điều chỉnh đối với nội dung này. Vì vậy, tại thời điểm hiện nay, các Doanh 

nghiệp khai thác khoáng sản vẫn phải thực hiện lắp đặt trạm cân theo quy định của 

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung này, Thanh tra Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã mời các Doanh nghiệp đến làm việc, tại buổi làm việc 

các Doanh nghiệp đã cam kết thực hiện lắp đặt trạm cân trước ngày 31/3/2019. 

Quá thời hạn trên, nếu các Doanh nghiệp không thực hiện, Thanh tra Sở xe xem 

xét xử phạt theo quy định (Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 

296/STNMT-KS ngày 26/02/2019 trả lời Công ty TNHH MTV khoáng sản và 

Thương mại Đồng Nam biết). 

3. Công ty CP Vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn 

Kiến nghị: Sau khi dự án điều chỉnh tuyến đường 30m thuộc tổ 11C, phường 

Đức Xuân đã hoàn thành thì hiện nay trên tuyến đường này (thuộc đường Nguyễn 

Văn Thoát) vẫn còn một mảnh đất diện tích trên 500m2 thuộc mặt bằng cũ của 

Công ty chưa sử dụng đến, (mà trên đó vẫn còn tồn tại 01 ngôi nhà cấp 4Công ty 

đang quản lý), chúng tôi có nguyện vọng xin được cấp lại quyền sử dụng đất của 
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mảnh đất này cho Công ty thay cho việc GPMB mảnh đất thuộc hộ ông Hoàng 

Văn Chè nói trên.Nguyện vọng này chúng tôi đã đề xuất với UBND thành phố Bắc 

Kạn và được biết UBND thành phố Bắc Kạn cũng đã có đề án trình lên UBND 

tỉnh, tuy nhiên đến nay mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết.  

Trả lời:  

Ngày 25/2/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1821/QĐ-UBND thu hồi 

3.794,0 m
2 

đất của Công ty CP vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn để giao cho 

UBND thị xã Bắc Kạn (nay là UBND thành phố Bắc Kạn) sử dụng vào mục đích 

điều chỉnh tuyến đường 30m và khu tái định cư Đức Xuân. Ngày 22/5/2014, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 836/QĐ-UBND thu hồi và giao 3.831m
2 
đất tại khu vực 

tổ 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai cho Công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây 

dựng Bắc Kạn để xây dựng trụ sở. Theo quy hoạch, hiện còn thiếu hơn 300m
2
 do 

quá trình thực hiện GPMB khu đất còn vướng mắc hộ ông Hoàng Văn Chè. 

Hiện nay dự án Khu tái định cư Đức Xuân đã dừng thực hiện, có một phần 

diện tích dự án chưa sử dụng đến, trong đó có 864,4m
2
 đất (thửa số 24, 34, 35) đã 

thu hồi của Công ty CP vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn, hiện UBND thành 

phố Bắc Kạn đang quản lý.  

Ngày 26/6/2018, UBND thành phố Bắc Kạn có Văn bản số 861/UBND- 

TNMT gửi UBND tỉnh xin chủ trương giải quyết vướng mắc sau khi dừng thực 

hiện một phần dự án tại Khu tái định cư Đức Xuân, bao gồm cả vướng mắc đất đai 

của Công ty CP Vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3529/UBND- XDCB 

ngày 04/7/2018; ngày 18/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp 

với các sở, ngành tổ chức họp, bàn thống nhất hướng giải quyết đề nghị của UBND 

thành phố tại Văn bản số 861. Tuy nhiên, tổng quan các vấn đề nêu trong báo cáo 

còn sơ sài, chưa cụ thể, chưa có cơ sở để các sở, ngành đưa ra ý kiến. Ngày 

25/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 58/TB- 

STNMT, nội dung Văn bản, Sở đã đề nghị UBND thành phố Bắc Kạn bổ sung đầy 

đủ, chính xác những thông tin liên quan đến việc đề xuất xem xét giải quyết những 

tồn tại, vướng mắc, đánh giá tổng thể dự án. 

Ngày 14/12/2018, UBND thành phố Bắc Kạn đã có Văn bản số 1818/UBND- 

TNMT bổ sung các nội dung giải quyết vướng mắc sau khi dừng thực hiện một 

phần dự án tại Khu tái định cư Đức Xuân. Song một số thông tin cũng chưa đầy 

đủ, cụ thể. Hiện nay, UBND thành phố đang tiếp tục rà soát lại. Sau khi UBND 

thành phố Bắc Kạn hoàn thiện văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục 

phối hợp với các sở, ngành họp bàn, thống nhất hướng giải quyết làm cơ sở tham 

mưu cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Dự kiến trong đầu tháng 3/2019. 

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: Luật Đất đai năm 2013 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành không có quy định cụ thể việc trả lại đất đối với đất đã có 

quyết định thu hồi, giải phóng xong mặt bằng nên không có cơ sở pháp lý để giải 
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quyết vướng mắc như kiến nghị của Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng 

Bắc Kạn. 

Song, xuất phát từ thực tiễn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục 

nghiên cứu giải quyết vướng mắc theo hướng đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người 

sử dụng đất (Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 304/STNMT-

ĐĐ ngày 27/02/2019 trả lời Công ty CP Vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn 

biết). 

4. Công ty TNHH SH Sơn Hà 

Kiến nghị: (1) Đối với việc khai thác đá vôi, Công ty đề nghị không thực hiện 

lắp trạm cân tại khu vực khai thác. Công ty chỉ xuất, bán ra theo khối lượng thực tế 

mà các đơn vị, tổ chức cá nhân đến mua tại Công ty.(2) Công ty được UBND tỉnh 

cho phép khai thác mỏ cát sỏi tại xã Lam Sơn, huyện Na Rì, đến nay đã hết thời 

hạn khai thác. Do trữ lượng khai thác vẫn còn, Công ty đề nghị được lập hồ sơ 

đánh giá lại trữ lượng.  

Trả lời: 

1. Đối với việc lắp đặt trạm cân: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính Phủ thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (trừ hộ kinh 

doanh) phải lắp đặt trạm cân tại các vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu 

vực khai thác.  

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn các mỏ khoáng sản làm VLXD thông 

thường đều là các mỏ nhỏ, sản lượng khai thác chỉ đạt 10.000 đến 20.000 m
3
/năm, 

diện tích mặt bằng sân công nghiệp không lớn nên khó bố trí vị trí lắp đặt trạm cân. 

Mặt khác, Bắc Kạn là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, đầu tư cho XDCB không 

nhiều nên các Doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD gặp nhiều 

khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, dẫn đến hoạt động kém hiệu quả, 

một số mỏ thường xuyên dừng hoạt động. Trong khi đó, chi phí đầu tư lắp đặt trặm 

cân lớn nên việc lắp đặt trạm cân gặp nhiều khó khăn.  

Trước thực trang đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản  kiến nghị 

UBND tỉnh xem xét báo cáo và đề nghị Chính phủ điều chỉnh Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 , cho phép các mỏ khoáng sản làm VLXDTT 

dưới 100.000 m
3
/năm không phải lắp đặt trạm cân. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ 

chưa điều chỉnh đối với nội dung này. Vì vậy, tại thời điểm hiện nay, Công ty vẫn 

phải thực hiện lắp đặt trạm cân theo quy định của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

2. Về việc Công ty đề nghị lập hồ sơ đánh giá lại trữ lượng mỏ cát, sỏi tại xã 

Lam Sơn, huyện Na Rì: 

Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản QPPL có liên quan hiện nay 

không có quy định việc lập hồ sơ đánh giá lại trữ lượng khoáng sản. Do vậy, Sở 

Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở hướng dẫn Công ty lập hồ sơ.  
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3. Đối với nội dung Công ty đề nghị tại Văn bản số 03/CT-ĐN ngày 14/02/2019: 

Về việc Công ty đề nghị xem xét hoàn trả lại số tiền cấp quyền khai thác đã 

nộp vượt: 

 Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan đã 

nhiều lần làm việc để xem xét giải quyết đề nghị của Công ty, tuy nhiên hiện nay 

chưa có quy định về hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Vì vậy, không 

có cơ sở để giải quyết việc hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ 

cát sỏi Hợp Thành - Hát Lài theo đề nghị của Công ty. Nội dung này, UBND tỉnh đã có 

Văn bản số 890/UBND-CN ngày 26/02/2018 trả lời Công ty. 

Về việc cấp lại quyền khai thác khu vực mỏ Hợp Thành - Hát Lài, xã Lam 

Sơn, huyện Na Rì để tiếp tục khai thác trên cơ sở tài liệu địa chất và kết quả thăm 

dò đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:  

Khu vực mỏ cát sỏi Hợp Thành - Hát Lài, xã Lam Sơn, huyện Na Rì được 

UBND tỉnh cấp phép khai thác cho Công ty TNHH SH Sơn Hà tại giấy phép số 

823/GP-UBND ngày 22/4/2009, thời hạn 07 năm, trước khi hết hạn giấy phép 

Công ty lập hồ sơ xin gia hạn, nhưng UBND tỉnh không đồng ý gia hạn và yêu cầu 

Công ty thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định; sau khi Công ty hoàn thành công 

tác đóng cửa mỏ, UBND tỉnh ban hành Quyết định đóng cửa số 921/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2017.  

Theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, không có quy định cấp lại 

quyền khai thác khoáng sản. Mặt khác theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về 

khoáng sản thì không cấp phép mới khai thác vàng sa khoáng. Vì vậy, nếu Công ty 

chỉ khai thác cát sỏi tại mỏ nêu trên, thì sau khi Công ty được chấp thuận chủ 

trương về khai thác khoáng sản cát sỏi, thì Công ty có thể sử dụng kết quả thăm dò 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trừ đi khối lượng đã khai thác để làm cơ 

sở tài liệu lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác mới và Công ty phải nộp tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản theo hồ sơ mới. Nội dung đề nghị của Công ty tại 

Văn bản số 03/CT-ĐN, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lấy ý kiến của các sở, 

ngành liên quan và UBND huyện Na Rì. Sau khi có ý kiến đồng thuận của các sở, 

ngành và ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh về việc cấp phép khai thác khoáng sản, 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn Công ty thực hiện các bước tiếp theo 

(Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 305/STNMT-KS ngày 

27/02/2019 trả lời Công ty TNHH SH Sơn Hà biết). 

5. Công ty TNHH Kim An An 

Kiến nghị: Qua tìm hiểu, quỹ đất Khu công nghiệp Thanh Bình còn diện tích 

khoảng 1000 m2, phía Tây giáp với nhà máy sản xuất bột đá thạch anh, phía Bắc 

giáp đường nội bộ khu công nghiệp, phía Đông và phía Nam là đất lưu không (diện 

tích trước đây giao cho công ty viễn thông Bắc Kạn). Để Nhà máy chế biến đá 

thạch anh của Công ty đi vào hoạt động bảo đảm theo các quy định của pháp luật 

hiện hành, Công ty TNHH Kim An An kính đề nghị UBND tỉnh, các sở ban ngành 
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xem xét tạo điều kiện cho công ty TNHH Kim An An thuê phần đất nêu trên để 

xây dựng hạng mục xử lý nước thải nội bộ, đây là 1 hạng mục rất quan trọng và 

cần thiết của Nhà máy. 

Trả lời: 

Khu đất Công ty TNHH Kim An An đề nghị thuê bổ sung để xây dựng hạng 

mục xử lý nước thải nội bộ phục vụ hoạt động của nhà máy sản xuất bột đá thạch 

anh đã đầu tư tại Khu công nghiệp Thanh Bình, có diện tích khoảng 1000 m
2
. Vị trí 

tại Lô B1, Khu công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới (theo 

Bản đồ quy hoạch chi tiết phân ngành trong Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh 

phê duyệt). Nguồn gốc là đất UBND tỉnh đã thu hồi tại Quyết định số 1785/QĐ -

UBND ngày 25/10/2018. Hiện nay do Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ 

Khu công nghiệp quản lý.  

Theo ý kiến của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Văn bản số 25/BQL- 

CMNV ngày 15/01/2019 thì: Thời điểm Công ty TNHH Kim An An đề nghị thuê 

1,0026 ha đất (theo Văn bản số 02/CV-KAA ngày 24/12/2018) để sử dụng làm bãi 

tập kết vật liệu của Nhà máy, thì trước đó Doanh nghiệp tư nhân Huấn Hòa đã có 

đề xuất và được Ban Quản lý các Khu công nghiệp giới thiệu khu đất này để lập dự 

án đầu tư Tổ hợp kinh doanh dịch vụ thương mại Khu công nghiệp Thanh Bình; dự 

án đã lấy ý kiến đóng góp của các Sở, ngành và được sự nhất trí về chủ trương đầu 

tư (hồ sơ nộp ngày 26/11/2018, ngày lấy ý kiến các Sở, ngành 29/11/2018, ngày 

nhận được ý kiến 10/12/2018). Để giải quyết nhu cầu về quỹ đất cho Công ty 

TNHH Kim An An, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã bố trí khu đất khoảng 

5.000m
2
 tại Khu tái định cư và dịch vụ công cộng để Công ty Kim An An làm bãi 

chứa nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tạm thời, khi có quỹ đất phù hợp thì Ban 

Quản lý các KCN sẽ giới thiệu cho Công ty.  

Ngày 28/12/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã cấp 

Quyết định chủ trương đầu tư cho Doanh nghiệp tư nhân Huấn Hòa, để thực hiện 

Dự án Tổ hợp kinh doanh dịch vụ thương mại KCN Thanh Bình. Trên cở sở đó, 

Doanh nghiệp tư nhân Huấn Hòa lập hồ sơ đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất 

gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

Căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, thẩm định theo 

quy định. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa và ý kiến thống nhất của các đơn vị tham 

dự họp (Biên bản làm việc ngày 11/01/2019), Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

văn bản số 79/STNMT- ĐĐ ngày 15/01/2019 thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều 

kiện giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư. Theo đó, Doanh nghiệp tư nhân 

Huấn Hòa đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tư và lập hồ sơ đất đai theo quy định 
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của pháp luật. Hiện nay, Doanh nghiệp tư nhân Huấn Hòa đang hoàn thiện các 

bước lập hồ sơ xin thuê đất.  

Từ thực tế và những nội dung đã thực hiện cho thấy, chưa có cơ sở để bố trí 

khu đất nêu trên theo đề xuất của Công ty TNHH Kim An An. Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị Công ty TNHH Kim An An phối hợp với Ban quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Bắc Kạn để xem xét quỹ đất chưa sử dụng tại Khu công nghiệp 

Thanh Bình để lựa chọn vị trí phù hợp, đảm bảo có sự hài hòa giữa các tổ chức đầu 

tư tại Khu công nghiệp và thực hiện các bước thủ tục đầu tư theo đúng quy trình 

quy định (Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 308/STNMT-ĐĐ 

ngày 27/02/2019 trả lời Công ty TNHH Kim An An biết). 

6. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bò Mông Việt Nam 

Kiến nghị: Công ty được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng trung tâm bảo tồn gen và phát triển bò mông tại thôn Đồng Luông, xã Quảng 

Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tại quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 

28/4/2017. Hiện tại, Công ty đang xây dựng trụ sở làm việc và khu dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm (UBND tỉnh đã có Văn bản số 1587/UBND-KT ngày 05/4/2018 

đồng ý cho Công ty thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

5000m2 với các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án), công ty đề nghị không 

thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và chưa thực hiện thủ tục đánh giá tác 

động môi trường do hiện tại Công ty mới chỉ xây dựng chuồng trại. 

Về nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 

189/STNMT-ĐĐ ngày 31/01/2019 gửi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bò 

Mông Việt Nam biết (Gửi Văn bản số 189/STNMT-ĐĐ ngày 31/01/2019 kèm 

theo). 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị trực thuộc; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VP.  
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